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UUDISED

12. rahvusvaheline huumori suvekool ja 
sümpoosium

12. rahvusvaheline huumori ja naeru suvekool “Teooriad, uurimistulemused ja kasu-
tusvaldkonnad” (12th International Summer School and Symposium on humour and 
Laughter: Theory, Research and Applications) toimus sel aastal Ida-Soome ülikoolis 
Savonlinnas 2.–7. juulini ning sisaldas kuus päeva loenguid, mõttevahetusi ja sotsiaal-
seid üritusi. Kohtumise korraldasid professorid Pirjo Nuutinen ja Seppo Knuuttila. 
Sponsoritena toetasid üritust Kalevala Seura, Savonlinna Ooperifestival, Joensuu 
ülikool, Lõuna-Savo kunstinõukogu, kirjastus Mouton de Gruyter jpt. Suvekool peeti 
Ida-Soome ülikooli juures Savonlinnas, kus asub haridusteaduste ja õpetajakoolituse 
rakenduskõrgkool.

Suvekoolist võttis osa 16 õpilast, nende hulgas nii magistrante, doktorante, õppe-
jõude kui ka huumoriuurimisest huvitatud praktikuid. Esindatud olid Soome, Vene-
maa, Šveitsi, Ameerika, Malaisia, Austria, Iirimaa ja Valgevene õppurid. Loenguid 
pidas 12 lektorit, ning kokku moodustas see 26tunnise õppeprogrammi, mille käigus 
käsitleti peaaegu kõiki tahke, mis huumori akadeemilisse uurimisse puutub, filosoofi-
lisest lähenemisest (Seppo Knuuttila loeng “Is seriousness the opposite of humour and 
laughter”) rangelt metodoloogilisteni (Graeme Ritchie loeng “Annotating data”) välja. 
Lisaks igapäevastele loengusessioonidele toimusid hommikused individuaalkohtumised 
lektoritega, kellest populaarseim oli ilmselt Sidney ülikooli kultuuriuuringute professor 
Jessica Milner-Davis. Ka tema loengud, mis puudutasid valdavalt ida- ja läänemaailma 
vastuolusid huumori loomisel, tajumisel ja hindamisel, tekitasid kuulajates tugevat vas-
tukaja, mis ei vaibunud ka kohvipauside ajaks. Lisaks kultuuriuurimuslikule suunale 
(mida laias laastus esindasid peale Davise ka professorid Jussi Pakkasvirta Helsingi 
ülikoolist, Seppo Knuuttila Joensuu ülikoolist, Christie Davies Readingi ülikoolist ja dr 
Liisi Laineste Eesti Kirjandusmuuseumist) oli arvukalt esindatud ka psühholoogiline 
paradigma. Sellealaseid loenguid pidasid peakorraldaja professor Willibald Ruch Zü-
richi ülikoolist, Gina Mireault Johnston State kolledžist USAs, ja Sven Svebak Norra 
teadus- ja tehnoloogiaülikoolist Trondheimis.

Väga elavalt, nagu juba mainitud, peeti vestlusi ka kohvipauside ajal. Sotsiaalsetest 
üritustest tuleks kindlasti esile tõsta võimalust kuulata värsket ooperit “La Fenice” 
Savonlinna ooperifestivali raames ning ühtlasi võtta osa ooperi autori Kimmo Hakola 
loengust “Composing a tragi-comic opera”, mis avas ooperiloomise telgitaguseid ja puu-
dutas probleeme ja võimalusi, mida tekitab selline harjumatu ja uudne formaat muidu 
traditsioonilises ooperižanris.

Sotsiaalse programmi naelaks oli ekskursioon Parikkala skulptuuriparki, mis oli 
vabakutselise iseõppinud kunstniku Veijo Rönkköneni eneseväljendusvahendiks. Tema 
betoonist valatud skulptuurid, mis muuhulgas kujutasid kunstniku enda järgi vormi-
tud jooga-asendite seeriat (milles on üle 100 erineva positsiooni) ning klaassilmade ja 
kunsthammastega varustatud rääkivaid kujusid, jätsid kõikidele esmakülastajatele 
kordumatu mulje.

Järgmisel aastal toimub huumoriuurimise suvekool Magdeburgis, Saksamaal, kus 
korraldajaks on professor Holger Kersten sealsest ülikoolist.
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